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Nyhedsbrev—juni 2022 

Velkommen til nyhedsbrevet fra Klubben for Sort Spids.  

 

I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse om klubbens nye vedtægter, som udspringer af det nye sam-
arbejde med DKK. Vi havde en hyggelig generalforsamling i marts, hvorfra referatet kan læses her.  

Samme dag som generalforsamlingen blev afholdt, havde vi også 7 hunde til avlsgodkendelse - læs her 
hvordan det gik. 

 

Læs også om en af de første Sort Spids oplevelser på udstilling i DKK-regi. 

 

 Til september afholdes det årlige træf, hvor der også vil være kuldfremvisning og avlsgodkendelse.  

Denne gang mødes vi på Fyn, nærmere betegnet i Ladby. Mød op og få en fantastisk oplevelse sammen 
med andre sort spids-ejere og deres hunde. 

 

Kontakt til klubben 

 www.sortspids.dk 
 
             
 
 
 facebook/sortspids 

Formand: 
 
Elisabeth Meinild 
formand@sortspids.dk 
Telefon: 28717195 

— — 
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Referat fra general-

forsamlingen 
Referent Carina Serup Rasmussen 

Generalforsamling i klubben for sort spids 2022,  Søndag. D. 6/3 2022 

 

1: Valg af dirigent 

Anni Møller (AM) vælges, og det konstateres, at der er indkaldt til generalforsamlingen 

rettidigt. 

 

2: Valg af referent 

Carina Rasmussen (CR) melder sig. 

 

3: Valg af 2 stemmetællere 

Christian Birkemark (CB) og Tine Ofverlind (TO) melder sig. 

 

4: Formanden aflægger beretning til godkendelse. 

Formand Elisabeth Meinild (EM) fortæller kort om DKK og deres betydningen for klubben for sort spids. 
35 sorte spidser har fået DKK stambog indtil videre. Der berettes om træffet på Trelleborg, og nogle af de 
sociale arrangementer, der holdes for sort spids ejere. Der opfordres til at deltage ved kommende skuer, 
udstillinger osv. - Læs hele formandens beretning i bilag til referat. 

 

CB minder om, at nogle af skuerne er meget store og kan være svære at slå igennem på. Lis påpeger, at 
det er et vigtigt arbejde at komme ud og vise racen frem uanset størrelse af skuet. Poul Møller (PM) vil 
gerne have, at vi skal huske at rumme alle, også dem der ikke ønsker at gå på udstilling og skuer. 

 

Beretningen godkendes! 

 

5: Avlsudvalget aflægger beretning til godkendelse. 

Hvalpe i 2021: 24 hvalpe på 3 kuld, fordelt ud på hele året. 

Avlsgodkendelser i 2021: 16 hunde blev avlsgodkendt. 

I år er der mere end 30 hunde, der skal indkaldes til avlsgodkendelse, så vi fordeler det ud på nogle flere 
gange hen over året. 

Der skal holdes flere møder i avlsudvalget, gerne ifm. avlsgodkendelserne. 

Nyt skema er taget i brug ved dagens avlsgodkendelse, som er mere uddybende og mere til at gå til. Dette 
vil blive brugt fremover. 

Avlsmappe til kommende opdrættere er under udvikling. 

Fremover bliver alle hvalpe solgt med DKK stambog, og ejerne bliver opfordret til at melde sig ind i 
DKK. 

Ønskeprofil: Vi vil fremover stadig have stor vægt på det mentale og ifm. det, kan man få lavet en ønske-
profil, som man kan gå efter. Det er vi så småt ved at kigge på. 

 

Beretning godkendes! 

Referat fortsætter 
på næste side. 
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Fortsat - Referat fra general-

forsamlingen 

6: Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse 

Kasserer CB fremlægger regnskabet fra 2021 (Sendt rundt før generalforsamling). 

Der er på nuværende tidspunkt 116 medlemmer af Klubben for Sort Spids. 31 af disse har ikke betalt kon-
tingent i 2022. Der sendes rykker ud løbende. 

Markedsføringsposten er høj i 2021, da vi har indkøbt rød jakker med logo til bestyrelsen og T-shirts til 
hjælpere ved træf, for at synliggøre os selv. 

 

PM (revisor) fremhæver, at der har manglet et budget for året, så han kunne se, hvorfor der blev brugt så 
mange penge på markedsføring. De nye vedtægter løser dette problem, da budgetfremlæggelse på gene-
ralforsamlingen bliver et krav. 

TO spørger ind til aktivitets udgiften. Træffet kostede mere end beregnet både på kage og sandwich po-
sten. 

TO spørger ind til opdræt udgiften. Klubben har købt en scanner til at konstatere drægtighed. 

 

Regnskabet godkendes! 

 

7: Behandling af indkomne forslag, herunder kontingent. 

Efter optagelse i Dansk Kennel Klub skal vores vedtægter tilpasses de krav, der stilles i forbindelse med 
dette samarbejde. Bestyrelsen har udarbejdet et forslag til vedtægtsændringer. (Sendt rundt før generalfor-
samling). Disse ændringer til bestyrelsens forslag diskuteres: 

 

PM vil gerne have, at vi fremhæver, at det er et samarbejde med DKK. Vi er ikke en underklub!! 

PM foreslår at alt om generalforsamlingen kommer i paragraf rækkefølge i vedtægterne. 

PM foreslår at urafstemning ændres til ekstra ordinær generalforsamling og paragraf 18 slettes. 

EM foreslår at indkaldelsen til generalforsamling ændres fra 6 uger til 4 uger før. 

EM foreslår at materialeudsendelse til medlemmer ændres fra 10 til 7 dage før. 

Efter flere forslag frem og tilbage omkring ordlyden af kandidatopstillinger ender vi med: Evt. skriftlige 
forslag til kandidater sendes til klubbens formand eller sekretær senest 2 uger før generalforsamlingen. 

Helene Kjærsgaard (HK) foreslår, at man for at kunne stille op til bestyrelsen skal være over 18 år og ha-
ve været medlem af klubben for sort spids i mindst 6 mdr. 

PM ønsker ordlyden omkring opstilling af kandidater på selve generalforsamlingen ændret, så alle kan 
stille op, selvom der er kandidater nok. 

Referat af bestyrelsesreferater skal KUN godkendes ikke underskrives. 

I paragraf 19 bliver samme minoritet i 2. stemmeomgang rettet til alm. flertal. 

I paragraf 20 ændres ordet love til vedtægter. 

 

Forsamlingen giver bestyrelsen fuldmagt til at redigere vedtægterne efter de overstående diskuterede 
punkter! 

 

Vedtægtsændringerne godkendes enstemmigt. 

 

— — Referat fortsætter 
på næste side. 
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Fortsat - Referat fra general-

forsamlingen 

8: Valg af bestyrelse og suppleanter (følgende er på valg) 

Bestyrelse: 

På valg:  Elisabeth Meinild genopstiller og vælges 

  Hans Henrik Nielsen genopstiller og vælges 

  Anni ønsker ikke at genopstille 

Ny opstiller: Anne Kristine Lundby stiller op og vælges 

 

Suppleanter: 

På valg: Rita Winther Nielsen ønsker ikke at genopstille 

  Sissi Dahl ønsker ikke at genopstille 

Ny opstiller: Helene Kjærsgaard stiller op og vælges 

  Pernille Ravnefjord stiller op og vælges 

 

9: Valg af revisor og suppleant 

På valg: Poul Møller (revisor) ønsker ikke at genopstille 

  Anne Kristine Lundby (suppleant) ønsker ikke at genopstille 

Ny opstiller: Ole Vaarstø stiller op og vælges 

  Lis Christensen stiller op som revisorsuppleant og vælges. 

 

10: Valg af avlsudvalg – nye medlemmer? 

Birgitte Solhøj Nielsen vælges 

 

11: Valg af træfudvalg  

Træf er i år lørdag 3. september ved Ladbyskibet på Fyn. Hvem vil hjælpe? 

Hans Henrik, Lis Christensen, Annette Schmidt-Mogensen, Anni Møller og Elisabeth Meinild vælges. 

 

12: Evt. (Herunder kan intet besluttes) 

Der uddeles gave til Poul og Anni for mange års tro tjeneste ;-). Samtidig udnævnes de 

begge til æresmedlemmer af klubben for sort spids. 

 

Formanden takker for god ro og orden!! 

— — 
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Formandens beretning 
 

Bilag til referat fra generalforsamling 2022 

Der er sket rigtig mange spændende ting i Klubben for Sort Spids gennem det sidste år. Og de fleste har at 
gøre med vores optagelse i Dansk Kennel Klub.  

Bestyrelsen har haft travlt med at opdatere klubbens dokumenter, vi har skullet tage stilling til mangt og 
meget, og vi har skullet vænne os til nye procedurer.  

Der er nu registreret over 30 hunde hos DKK, og vi regner med at mange flere følger efter. Hunden skal 
blot have været til kuldfremvisning eller avlsgodkendelse i Klubben for Sort Spids. Nye hvalpekuld opret-
tes med stambog af opdrætter, så nye ejere af sort spids kommer fremover til at eje en DKK stambogsført 
hund.  

Fra nytår har racens standard ligget på DKK’s hjemmeside, og der bliver uddannet dommere specielt til 
vores race, for nu kan vi nemlig gå til DKK’s udstillinger med vores sorte hunde. Den nye status betyder, at 
vores hunde fra nytår 2022 kan deltage i udstillinger arrangeret af DKK.  

Man kan læse om hundeudstillinger på DKK’s hjemmeside, og de har udgivet en lille pjece: Ny-
påudstilling, som kan være meget nyttig for nybegyndere som os.  

På samme tid, som vi blev optaget i DKK, mistede vi racens mangeårige mentor, Mogens Hansen. Jeg kun-
ne godt have tænkt mig, at han havde fået den oplevelse med, det var meget hans fortjeneste.  

Sidste års træf blev holdt på Vikingeborgen Trelleborg, som var en perfekt ramme for vores race. Planlæg-
ningen af træffet foregik i nært samarbejde med museets personale, som havde mange gode ideer. Der kom 
således flere nye indslag på træffet, bl.a. bemandede sponsorboder og en billedudstilling om racens histo-
rie.  

Vi havde også besøg af en repræsentant fra DKK, nemlig formanden for Udvalget for Glemte og Nationale 
Racer, Bo Lasthein Andersen, som har hjulpet os med optagelsen i DKK.  

Vejret var godt, og det var fremmødet også.  

I oktober deltog en flok hunde og deres ejere i udstillingen Knæk Cancer i Hundens Tegn. For dem, der 
aldrig havde prøvet det før, var det en ny og spændende oplevelse, og en forsmag på, hvad vi går ind til, 
når vi kan deltage i DKK’s udstillinger. Spændende!  

Endelig vil jeg nævne alle de lokalarrangementer, som klubbens medlemmer i årets løb har stablet på bene-
ne. Der har været adskillige gåture flere steder i landet med god tilslutning, og jeg håber, at det er en trend, 
der vil brede sig og føre nyt med sig. Opvisninger, hundens dag, dyrskuer…osv  

Med optagelsen i DKK, kan vi nu se frem til en helt ny skare af medlemmer med lidt anden baggrund, end 
vi er vant til. Det er en spændende udvikling, og vi glæder os til, hvordan vi kan inspirere hinanden.  

Til sidst vil jeg takke for medlemmernes engagement på vores Facebook side. Der er altid en god, sober og 
hjælpsom tone, og vi har fået meget ros for den fra nye besøgende.  

Elisabeth Meinild  

— — 
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Kommentar til nye vedtægter 
 

af Elisabeth Meinild 

Efter optagelse i Dansk Kennel Klub skal vores vedtægter tilpasses de krav, der stilles i forbindelse med 
dette samarbejde. 

Ud fra DKK’s standardvedtægter for specialklubber har bestyrelsen udarbejdet et forslag til vedtægtsæn-
dringer. Dette var udsendt til alle medlemmer inden generalforsamlingen. 

Som det fremgår af referatet fra generalforsamlingen, blev forslaget gennemgået, diskuteret og rettet til. 

I forhold til vores gamle vedtægter er der ændring vedrørende kontingent, hvor husstandskontingentet æn-
dres til halvt kontingent pr. ekstra medlem i husstanden. 

Punkterne som angår avlsarbejdet, vaccination og ejerskifte udgår, da de ikke hører hjemme under vedtæg-
ter. 

§9, som omhandler ekstraordinær generalforsamling, er ændret efter råd fra DKK’s jurist, således at der, 
som i vores gamle vedtægter, kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis 25 % af medlemmer-
ne indgiver skriftlig anmodning herom. (Også kaldet mindretalsbeskyttelse.) 

Tidsfristen for indkaldelse og afholdelse er blevet præciseret, så det er helt klart, hvilke betingelser, der er. 

Hvis der er yderligere spørgsmål til vedtægterne, kan de rettes til bestyrelsen. 

— — 

 

Træf 2022 

Lørdag den 3. september 

DATO:  Lørdag d. 3. september kl. 10 

STED:   Vikingemuseet Ladby. Vi har fået et fint område ved P-pladsen stillet til rådighed. 

INDHOLD:  Kuldfremvisning, og avlsgodkendelse Mulighed for rundvisning på museet 

   Diverse aktiviteter    Frokost og kaffe/kage 

   Børnekonkurrence    Pokaluddeling 

Yderligere information, samt endeligt program udkommer i næste nyhedsbrev til august. De hunde der 
inviteres til avlsgodkendelse og kuldfremvisning modtager en separat indbydelse med informationer her-
om. 
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Avlsgodkendelse marts 2022 

Af Elisabeth Meinild 

For første gang havde vi en DKK dommer med til vores avlsgodkendelse. Det drejer sig om Anne Orholt, 
som også har skrevet artiklen om Sort Spids i DKK’s blad Hunden. 

Anne var med som aspirant, og det var en fornøjelse og meget lærerigt at have hende ved siden. Vi fik af-
prøvet - og forbedret - vores nye vurderingsskema og fik lidt mere styr på de mange fagudtryk, der bruges 
ved bedømmelse. 

7 hunde stillede op, og 7 hunde blev godkendt til avl. Tillykke til: 

Rita, Lui, Otto, Miki, Ozzy, Bailey og Badi 

Badi 

Bailey  

Rita Lui 

Miki 

Otto 

Ozzy 

— — 
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I februar afholdt DKK årets første internationale udstilling i Fredericia, og det var samtidigt første udstil-
ling for sort spids som anerkendt race på en DKK-udstilling. 

Lis Christensen, som har været med ind over fra racens planlægning, og som har udstillet en anden race i 
mange år, tog med mig og hjalp med at handle Birka, som på det tidspunkt var lidt over 4 måneder gam-
mel. Birgitte Solhøj Nielsen stillede som ny sort spids-ejer med bror Yaki (Brandur) i samme babyklasse. 
Birgitte har udstillet andre racer i mange år. 

Det var et stort og for mig rørende øjeblik efter mange års avlsarbejde, da vi (stolt) kunne fremvise vores 
sorte spidser for den garvede DKK-dommer og formand Jørgen Hindse, og interessen var generelt stor og 
meget positiv. Både Yaki og Birka fik ”særdeles lovende” og var meget lig i bedømmelserne. Yaki var 
som han en smule mere udviklet end Birka og fik titlen ”bedste baby”. 

Inden selve udstillingen var jeg ret nervøs, men det viste sig at være uden grund. Alle, både andre udstille-
re og DKK-folk, var rigtigt imødekommende over for os og nysgerrige på vores hunde. Jeg har aldrig væ-
ret til ringtræning før, men nu er jeg startet til det og skal afsted igen. DKK holder kurser over hele Dan-
mark. De kan findes både i bladet ”Hunden” og på DKKs hjemmeside. Desuden findes der er væld af Fa-
cebook-grupper med lokale DKK-kredse. 

Socialisering er et vigtigt parameter, når vi vil til udstilling. Der er mange andre hunde og mennesker tæt 
på, og dermed er der også en del uro. Så det er en god idé at starte så hurtigt som muligt med at komme ud 
blandt andre og gerne mange forskellige steder med sin hund. Desuden betyder håndteringen af hunden 
meget; at den har kontakt og følges med handleren, at den kan berøres af en fremmed dommer, og at den 
kan stå. 

Der er også mindre skuer og udstillinger både i og uden for DKK-regi. De kan også være god træning. 

Vi fik en rigtigt fin eksponering af vores sorte spidser på udstillingsdagen, og DKK bød os velkommen og 
dækkede vores entré i udstillingsringen med små artikler og videoer. 

Vi er alle race-ambassadører, når vi kommer rundt med vores sorte spidser. 

Ønsker du at være godt rustet til at besvare spørgsmål, når du skal rundt i landet til arrangementer, så kon-
takt Elisabeth Meinild og få nogle af klubbens pjecer med rundt. 

Foto med tak fra Bjarke Kirke-
gaard/Wiegaarden 

 

Første udstilling for sort spids i 

dkk-regi 
Af Annette Schmidt-Mogensen 

— — 
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Den 21. august er der adgang for alle hunde i Tivoli i København. 

https://www.dkk.dk/udstillinger-og-events/events-i-dkk/hundens-dag-i-tivoli  

 

 

                 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto fra DKKs eventopslag -  hundens dag i tivoli 

Der er mindst 2 gode grunde til at møde op: 
 
Vær med i en parade, hvor alle racer viser sig frem.  
Jo flere sorte spidser vi kan få med, jo bedre bliver vores skønne hunde vist frem. Det er vigtigt for avls-
arbejdet, at vi bliver lagt mærke til mange steder i hundeverdenen. 
 
Hyggetur for alle i sort spids familien. 
Hvis der er interesse kan vi organiserer en stor fælles madkurv. Så kan vi alle opleve den dejlige stemning 
der bliver, når vi mødes, snakker, leger, kæler, hygger og bare er familien Sort Spids på udflugt.  
 
Ekstra info: 
 
Det er nødvendigt at have DKK-stambog, hvis man vil være med i paraden. Hvis man endnu ikke har 
DKK-stambog til sin hund, kan formand Elisabeth Meinild kontaktes på formand@sortspids.dk 
 
Er der spørgsmål eller kommentarer til arrangementet, kan jeg kontaktes på næstformand@sortspids.dk 
 
Håber vi ses i Tivoli. 

 

Hundens dag i TIVOLI 
Af Grethe Birkemark 

— — 

https://www.dkk.dk/udstillinger-og-events/events-i-dkk/hundens-dag-i-tivoli
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Hvalpesta´tus 
 

Billede af Tine Ofverlind 

Billede af Tine Digmann Schilling 

Den 12. april fik Lagu og Fønix 8 
hvalpe. 5 tæver og 3 hanner. 
 
4 af disse mangler stadig et hjem. 
 
Hvalpene er klar til at flytte hjem-
mefra den 7. juni. 

Den 25. maj fik Bailey og Magni 5 hvalpe. 3 han-
ner og 2 tæver. 
 
3 af hvalpene mangler stadig et hjem. 
 
De vil være klar til at komme hjemmefra den. 20. 
juli 

— — 
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Tak til vores sponsorer 


